


























































Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2023-2030



Regjeringens visjon
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Persontilpasset medisin er en integrert del av 

forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging i 

helsetjenesten med mål om bedre helse og mestring 

gjennom livet. 



Hva er nytt?

Perspektiv

Fra 
spesialisthelsetjenesten 

til forløpsperspektiv

Omfang

Fra prioriterte områder 
til fagnøytral strategi

Data

Fra genetikk til data fra 
ulike kilder og bruk av 

kunstig intelligens



Forskning og 
utvikling

Kompetanse 
og 

samarbeid 

Anvendelse 
av regelverk

IKT systemer 
og 

infrastruktur
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Utfordringene
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Målområder

Likeverdig tilgang og 

integrering av forskning 

og pasientbehandling

Relevant kompetanse Effektiv og sikker bruk 

av storskala helsedata



Målområde 1

Likeverdig tilgang til persontilpasset medisin hvor 
pasientbehandling, systematisk kunnskapsbygging og 
forskning er integrert

Målområdet skal møte utfordringene knyttet til ulikheter i tilgangen til persontilpasset 

medisin, og at persontilpasset medisin utfordrer grenseflaten mellom forskning og 

klinisk rutine. Det er behov for mer kunnskap om både forebygging, diagnostikk, 

behandling, og oppfølging, og at særlig den kommunale helse- og omsorgstjenesten er 

rigget for å ta i bruk de mulighetene persontilpasset medisin gir. 

6



7

- Mer dynamisk system for utvidelse av nyfødtscreeningen

- Videreutvikling av saksbehandling og veiledning for kliniske studier

- Anbefalinger knyttet til bruk av farmakogenetiske analyser

- Mer bruk av eksplorative biomarkører i forskningen

- Videreutvikling av metodevurderinger

- Ny prioriteringsmelding i 2024

Tiltak målområde 1



Målområde 2

En helsetjeneste som har relevant kompetanse til å møte 
individets behov knyttet til persontilpasset forebygging, 
diagnostikk, behandling og oppfølging

Målområdet skal ivareta kompetansebehov innenfor persontilpasset medisin for 

pasienter og brukere, og for personell. Stikkord er helsekompetanse, livslang læring, 

tverrfaglighet og teamarbeid, god forståelse og integrering av relevant forskning og

fagutvikling på feltet.
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- Informasjonstiltak rettet mot befolkningen og 

helsetjenesten om persontilpasset medisin

- Persontilpasset medisin må vurderes inn i de helsefaglige 

grunnutdanningene og spesialistutdanninger for leger og 

tannleger

- Kompetanseheving for faggrupper uten helsefaglig 

utdanning som arbeider med persontilpasset medisin

- Tverretatlig juridisk veiledningstjeneste 

Tiltak målområde 2



Målområde 3

Effektiv og sikker bruk, analyse, deling og lagring av storskala 
helsedata som inngår i persontilpasset medisin for helsehjelp, 
tjenesteutvikling og forskning innenfor rammene av den 
enkeltes integritet og personvern

Målområdet skal møte utfordringer knyttet til IKT og datahåndtering innenfor

persontilpasset medisin, særlig for infrastruktur og organisering knyttet til lagring, 

deling og tungregning for storskala helsedata og for praktiske og regulatoriske

utfordringer knyttet til primærbruk og sekundærbruk av helsedata i grenseflaten

mellom forskning og klinisk rutine med relevant programvare i rask utvikling.
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Tiltak målområde 3

- Samarbeid mellom helsetjenesten og universitets- og 

høyskolesektoren om tung infrastruktur

- Nasjonalt genomsenter

- Videreutvikle en nasjonal funksjon for tilgjengeliggjøring 

av helsedata, og bruk av data- og analysetjenester i UH-

sektor



Oppfølging
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Hva skal vi bygge videre på?
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Helsedirektoratets strategi 2017-2023

Bevilget 405,8 mill. kroner til:

✓ Nasjonalt nettverk av regionale, kompetansesentre 

for persontilpasset medisin

✓ Nasjonalt anonymt frekvensregister for arvelige 

humane genvarianter

✓ Presisjonsdiagnostikk

✓ Nasjonalt genomsenter, inkludert juridisk utredning

✓ Sekvenseringsutstyr

✓ Nasjonal klinisk studie innenfor persontilpasset 

medisin på kreftområdet



«Den norske modellen»

14

Taskén, K., Russnes, H.E.G., Aas, E. et al. A national precision cancer medicine 
implementation initiative for Norway. Nat Med 28, 885–887 (2022). 
https://doi.org/10.1038/s41591-022-01777-4



Sterk og koordinert forskningsinnsats

15Kilde: Norges forskningsråd



Avhengigheter og tilgrensende arbeid

16

✓ Fagspesifikke strategier, eks. sjeldenstrategien, kreftplan

✓ Teknologirelaterte strategier, eks. Nasjonal strategi for kunstig intelligens

✓ Tematiske strategier og handlingsplaner, eks. Handlingsplan for kliniske studier

✓ IKT-relaterte utviklingsplaner, eks. Ny Nasjonal e-helsestrategi, Program digital 

samhandling, Plan for digitalisering på legemiddelområdet

✓ Regelverksarbeid, eks. videreutvikling av Nye metoder

✓ EU regelverk gjennom EØS, eks. HTA/IVDR/MDR/EHDS
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